
 
 

 
Tilbud om gratis sommerskole i Tromsø 
  
Tromsø kommune har fått tilskudd til nye og utvidete sommeraktiviteter fra regjeringen. 
Søknaden ble vedtatt i kommunestyret, sak 17/21 og vi er nå i full gang med å planlegge 
sommerskolen i Tromsø for 2021. Vi ønsker med dette å forhåndsinformere om at invitasjon 
til deltakelse på Sommerskolen 2021 vil bli sendt ut til skoler og foreldre i løpet av noen uker. 
 
Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner til kommunene til nye og utvidete 
sommerskoletilbud for elever i grunnskolen. Tromsø kommune har fått ca 8 millioner kroner 
av disse prosjektmidlene. Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale 
og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til å ta 
igjen tapt undervisningstid og progresjon.  
Kommunen skal inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoleaktører, foreninger, leirskoler 
osv. og midlene skal bidra til nye eller utvidete sommertilbud. Sommerskolen skal være gratis 
for alle barn og unge fra 1.-10. trinn i Tromsø kommune. Alle i målgruppen vil minimum få 
tilbud om å delta på en uke sommerskole.  

  
Sommerskolen skal gjennomføres i uke 25, 26, 31 og 32 og arrangeres på skoler eller annet 
egnet sted. Det vil legges ut informasjon om hvilke skoler som skal være baser for 
sommerskolen, informasjon om påmelding og oversikt over aktiviteter på kommunens 
hjemmesider så fort dette er klart. Skolene og foreldre vil i tillegg få tilsendt all nødvendig 
informasjon. 

Aktivitetene driftes av samarbeidspartnere, men sommerskolen har i tillegg 
aktivitetsledere som følger grupper av barn til de enkelte aktiviteter. Aktivitetsledere skal se 
til at gjennomføringen av aktivitetene går fint, elevenes trivsel mm. Enkelte aktiviteter 
gjennomføres på baseskolen. 

Vi håper å få til gode og spennende tilbud for barn og unge som mange vil benytte seg av.  

Spørsmål om sommerskolen kan rettes til sommerskolen@tromso.kommune.no. 
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